
Na temelju članka 48. Stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 49. Statuta Općine 

Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, 01/18) dostavljam Općinskom 

vijeću Općine Velika Trnovitica  

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2019. – 31.12.2019. GODINE 

 

I. UVODNI DIO  

Izvješće se podnosi temeljem članka 49. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni 

glasnik Općine Velika Trnovitica“, 1/18), prema kojem načelnik dva puta godišnje podnosi 

općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. Ožujka tekuće godine za 

razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj – lipanj tekuće 

godine. 

Statutom Općine Velika Trnovitica utvrđeno je da je općinski načelnik nositelj izvršne vlasti 

i da ima jednog zamjenika te sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi 

(NN, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17) načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave utvrđene Zakonom.  

U izvještajnom razdoblju obavljao sam izvršne poslove iz djelokruga općine koji su mi 

povjereni sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Općine 

Velika Trnovitica, pripremao opće akte, davao mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata 

koje su Općinskom vijeću uputili ovlašteni predlagatelji, izvršavao i osigurao izvršavanje općih 

akata općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine, kao i 

prihodima i rashodima općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela općine, 

nadzirao njegov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom općine i aktima 

općinskog vijeća.  

U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra i kontinuirana suradnja sa 

vijećnicima Općine Velika Trnovitica, zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Velika Trnovitica, udrugama građana, poduzetnicima, OPG-ima i građanima s područja općine, 

s ovlaštenim osobama na razini županije, gradova, općina, s predstavnicima resornih 

ministarstava, te sredstvima javnog priopćavanja, ostalim institucijama i partnerima u 

poslovanju. 

 

II. AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAĈELNIKA 

 

Infrastruktura  (mjesni domovi) :  



- Izmijenjeno je krovište u Velikoj Mlinskoj,  

- te su rađena sva redovna održavanja na domovima, koja ulaze u tekuća i investicijska 

održavanja.  

Održavanje nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture:  

- Na održavanje nerazvrstanih cesta ( što uključuje kamen, prijevoz istog te sama usluga 

održavanja i uređenja puteva, mostova, profiliranje, krčenje šiblja, sanaciju klizišta) 

iznosi – 255.000,00 kuna  

- Asfaltiran je dio ceste koji se spaja sa Ruškovcem . 150.000,00 kuna 

- Održavanje groblja 88.000 kuna 

- II. Faza nogostupa u Novoj Ploščici, parking kod groblja u Velikoj Trnovitici i Novoj 

Ploščici – 1.000.000,00 kuna 

Oprema:   

- Uređena je kuhinja u Velikoj Mlinskoj 

- Nabavljena je uredska oprema potreba za program Zaželi 

- Autobusna kućica u Novoj Ploščici 

- na mrtvačnicu u Velikoj Trnovitici postavljena nova vrata, te se nabavila nova klupa  

- izrađene su jaslice za Božić 

- nabaljen dio nove javne rasvjete ( 246.000,00)  

Javne potrebe stanovnika  

- Općina i dalje plaća prehranu djeci slabijeg imovinskog stanja.  

- Financiranje prijevoza učenika srednjih škola 

- Sufinancira se boravak djece u dječjem vrtiću Maslačak. 

- Nabavljene su radne bilježnice ( 28.500,00) 

- jednokratne potpore studentima 28.500 

- potpore srednjoškolcima 73.000,00 

- Te Općina redovno prati rad udruga.  

 

ZAKLJUČAK  

Podneseno Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 01. 

srpnja do 31. prosinca 2018. sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti načelnika kao 

izvršnog tijela Općine. Nastojao sam u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, 

u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete 

za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba i zadovoljiti normalno funkcioniranje 

Općine Velika Trnovitica. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

Ivan Marković, /v.r./  


